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�I�U KHO�N H�P ��NG 
“S�N PH�M B�O HI�M NHÂN TH� LIÊN K	T �ƠN V�  

�ÓNG PHÍ ��NH K�” 
 

(Kèm theo Công v�n s� 5485/BTC-BH ngày 13 tháng 05 n�m 2008  

c�a B� Tài Chính) 

 

S�n ph�m b�o hi�m nhân th� liên k�t ��n v� �óng phí ��nh k	, v
a cung c�p quy�n li 
��u tư vào các Qu� ��u tư �ưc qu�n lý chuyên nghi�p v
a mang ��n s� b�o v� dài 
h�n. Khi tham gia s�n ph�m này, Bên mua b�o hi�m �ưc hư�ng toàn b� k�t qu� ��u tư 
và ch�u m�i r�i ro ��u tư t
 các Qu� �ã l�a ch�n. 

 
�I�U 1 - ��NH NGHA 
 
“Công ty” là Công ty Trách nhi�m H�u 
h�n Manulife (Vi�t Nam). Công ty có các 
quy�n h�n và b� ràng bu�c b�i các ngh�a 
v� �ưc nêu trong các �i�u kho�n c�a 
Hp ��ng b�o hi�m. 
 
" Bên mua b�o hi�m" là Ngư�i �ưc ghi 
tên Bên mua b�o hi�m trong Trang hp 
��ng. Bên mua b�o hi�m s� có t�t c� các 
quy�n và b� ràng bu�c b�i các ngh�a v� 
�ưc quy ��nh cho Bên mua b�o hi�m 
theo quy ��nh c�a pháp lu�t. 
 
“Ng��i ���c b�o hi�m” là ngư�i mà tính 
m�ng và s�c kh�e c�a ngư�i �ó là � i 
tưng c�a Hp ��ng b�o hi�m. Ngư�i 
�ưc b�o hi�m là Bên mua b�o hi�m c�a 
Hp ��ng b�o hi�m. Ngư�i �ưc b�o 
hi�m ph�i cư trú t�i nư!c C�ng Hòa Xã 
H�i Ch� Ngh�a Vi�t Nam vào lúc �ưc 
c�p Hp ��ng b�o hi�m. Tu"i c�p Hp 
��ng b�o hi�m c�a Ngư�i �ưc b�o hi�m 
là t
 18 tu"i ��n 65 tu"i. 
 
“Tu�i” là tu"i vào ngày sinh nh�t v
a qua 
c�a Ngư�i �ưc b�o hi�m. 
 
“Giá tr� hoàn l�i” Giá tr� hoàn l�i c�a 
Hp ��ng b�o hi�m t�i b�t k	 th�i �i�m 
nào s� b#ng t"ng Giá tr� tài kho�n c�a các 
Qu� liên k�t ��n v� tr
 �i các kho�n n 
phí (n�u có). 
 
“Giá tr� tài kho�n” c�a m�t Qu� liên k�t 
��n v� �ưc tính b#ng Giá mua c�a ��n v� 

Qu� �ó vào Ngày ��nh giá nhân v!i s  $�n 
v� qu� hi�n h�u trong tài kho�n.  
 
“N� phí” là t�t c� kho�n phí chưa thanh 
toán c�ng v!i lãi n�u có tính ��n th�i 
�i�m �ó.  
 
“Ngày hi�u l�c H�p ��ng” là ngày Hp 
��ng b�o hi�m b%t ��u có hi�u l�c ghi trong 
Trang Hp ��ng, tính theo ngày $�n yêu 
c�u b�o hi�m �ưc Công ty ch�p thu�n, tr
 
khi có s� th�a thu�n khác gi�a Công ty và 
Bên mua b�o hi�m.   
 
"Tháng k� ni�m H�p ��ng" là th�i 
�i�m k& ni�m Hp ��ng � m'i tháng c(n 
c� trên Ngày hi�u l�c Hp ��ng. 
 
"N�m k� ni�m H�p ��ng" là th�i �i�m 
k& ni�m Hp ��ng � m'i n(m c(n c� trên 
Ngày hi�u l�c Hp ��ng. 
 
"N�m H�p ��ng" Là m�t n(m k� t
 Ngày 
hi�u l�c Hp ��ng ho)c các n(m ti�p theo 
tính t
 N(m k& ni�m Hp ��ng. 
 
 “Ngày ch�m d�t H�p ��ng” là ngày k�t 
thúc Hp ��ng �ưc ghi trong Trang hp 
��ng ho)c Xác nh�n thay �"i hp ��ng 
(n�u có). 
 
“Ngày c�p H�p ��ng” là ngày Hp ��ng 
b�o hi�m �ưc c�p �ưc ghi trong Trang 
Hp ��ng ho)c Xác nh�n thay �"i hp 
��ng (n�u có). 
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“Ngày �ã ���c tr� phí” là th�i �i�m cu i 
cùng phí b�o hi�m �ã �ưc thanh toán. 
 
“Ngày yêu c�u gi�i quy�t quy n l�i b�o 
hi�m” là ngày mà tr� s� ho)c v(n phòng 
giao d�ch c�a Công ty nh�n yêu c�u gi�i 
quy�t quy�n li theo b�o hi�m c�a bên 
mua b�o hi�m m�t cách ��y �� và hp l� 
theo quy ��nh c�a Hp ��ng b�o hi�m. 
 
“Ngày nh!n yêu c�u giao d�ch”: là Ngày 
mà công ty nh�n �ưc yêu c�u giao d�ch 
qu� liên k�t ��n v� hp l� và ��y �� b#ng 
v(n b�n c�a bên mua b�o hi�m. Th�i gian 
nh�n yêu c�u giao d�ch tuân theo qui ��nh 
trong ph� l�c 02 c�a �i�u kho�n Hp 
��ng này.  
 
“Ngày giao d�ch có hi�u l�c” là ngày Phí 
b�o hi�m ��u tiên, Phí b�o hi�m �óng 
thêm ho)c Phí c� b�n ��nh k	 có hi�u l�c 
ho)c ngày nh�n yêu c�u các giao d�ch liên 
quan ��n Qu� liên k�t ��n v�. 
 
"Ngày ��nh giá" là ngày công ty ti�n 
hành vi�c xác ��nh Giá mua và Giá bán 
các $�n v� qu� theo quy ��nh c�a Hp 
��ng b�o hi�m. 
 
“Ngày ��nh giá k� ti�p” là ngày ��nh giá 
ngay sau Ngày giao d�ch có hi�u l�c.  
 
" (Các) Qu" liên k�t �ơn v�" - sau �ây 
g�i t%t là Qu� - là (các) qu� �ưc hình 
thành t
 ngu�n phí b�o hi�m c�a Bên mua 
b�o hi�m và là m�t ph�n c�a qu� ch� hp 
��ng b�o hi�m do Công ty thành l�p, 
ph�c v� và/ho)c duy trì t�i t
ng th�i �i�m 
�� phân b" ti�n ��u tư c�a Bên mua b�o 
hi�m. 
 
“�ơn v�  qu" ” là tài s�n c�a Qu� liên k�t 
��n v� �ưc chia thành nhi�u ph�n b#ng 
nhau. 
 
“Giá mua c$a �ơn v� qu"”(Giá mua) là 
giá m�t ��n v� qu� khi Công ty mua c�a 
Bên mua b�o hi�m. 
 

“Giá bán c$a �ơn v� qu"” (Giá bán) là 
giá m�t ��n v� qu� khi Công ty bán cho 
Bên mua b�o hi�m. 
 
"Phí b�o hi�m cơ b�n ��nh k%" là phí 
b�o hi�m c�a Hp ��ng chính �ưc ghi 
trong Trang hp ��ng hay Xác nh�n thay 
�"i hp ��ng (n�u có).  
 
"T�ng phí b�o hi�m ��nh k%" bao g�m 
Phí b�o hi�m c� b�n ��nk k	 và phí b�o 
hi�m c�a (các) s�n ph�m b" tr (n�u có). 
 
“Phí b�o hi�m �óng thêm” là kho�n phí 
c�a Bên mua b�o hi�m �óng thêm ngoài 
Phí b�o hi�m c� b�n ��nh k	. 
 
“Phí b�o hi�m cơ b�n ���c phân b�” là 
ph�n còn l�i c�a Phí b�o hi�m c� b�n ��nh 
k	 sau khi kh�u tr
 phí ban ��u.  
 
“Phí b�o hi�m �óng thêm ���c phân 
b�” là ph�n còn l�i c�a phí �óng thêm sau 
khi kh�u tr
 phí ban ��u.  
 
“Th�&ng duy trì h�p ��ng” g�i t%t là 
ti�n thư�ng - b#ng 360% c�a Phí b�o 
hi�m c� b�n ��nh k	 qui v� n(m vào th�i 
�i�m c�p hp ��ng. 
 
"T� l� phân b� qu"" là t& l� phân b" vào 
các Qu� liên k�t ��n v� theo th�a thu�n 
c�a Bên mua b�o hi�m và Công ty ghi 
trong Trang hp ��ng hay trong Xác nh�n 
thay �"i Hp ��ng (n�u có). 
 
 �I�U 2 - H�P ��NG B�O HI�M 
$�n yêu c�u b�o hi�m c�a Hp ��ng b�o 
hi�m bao g�m t�t c� các ��n t
 y t�, b�n 
kê khai và b�n tr� l�i �ưc cung c�p làm 
b#ng ch�ng v� kh� n(ng có th� b�o hi�m 
do Công ty phát hành.   
 
Xác nh�n thay �"i Hp ��ng b�o hi�m là 
v(n b�n xác nh�n vi�c Công ty ch�p thu�n 
các yêu c�u thay �"i liên quan ��n Hp 
��ng c�a Bên mua b�o hi�m ho)c các 
thông báo c�a Công ty v� vi�c thay �"i 
�i�u kho�n c�a Hp ��ng.  
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N�u Hp ��ng b�o hi�m �ưc thay �"i 
ho)c �i�u ch*nh thì nh�ng thay �"i ho)c 
�i�u ch*nh �ó ch* có hi�u l�c khi �ưc 
làm thành v(n b�n và ph�i �ưc T"ng 
giám � c ho)c m�t Phó T"ng giám � c 
c�a Công ty ký v!i s� ��ng ý c�a Bên 
mua b�o hi�m. Công ty s� không b� ràng 
bu�c v!i b�t k	 ngư�i ��i di�n ho)c b�t 
k	 bên th� ba nào không �ưc nêu trong 
hp ��ng b�o hi�m. 
 
�I�U 3 - QUY�N L�I B�O HI�M  
 
3.1 Quy n l�i b�o hi�m t' vong: 
 
Trong th�i gian Hp ��ng b�o hi�m v+n 
còn hi�u l�c, Công ty s� thanh toán quy�n 
li b�o hi�m t, vong tuân th� theo các 
quy ��nh và �i�u kho�n c�a Hp ��ng b�o 
hi�m bao g�m nhưng không gi!i h�n � 
các quy ��nh v� h�n ch� và lo�i tr
 áp 
d�ng cho Quy�n li t, vong. Trên c� s� 
Công ty nh�n �ưc các ch�ng c� hp l� 
ch�ng minh Ngư�i �ưc b�o hi�m t, 
vong, Công ty s� thanh toán: 
i) S  ti�n b�o hi�m �ưc nêu trong 

Trang hp ��ng ho)c Xác nh�n 
thay �"i hp ��ng (n�u có), c�ng 
v!i 

ii) Giá tr� hoàn l�i �ưc xác ��nh vào 
Ngày ��nh giá k� ti�p sau ngày 
Công ty nh�n �ưc yêu c�u gi�i 
quy�t quy�n li b�o hi�m, c�ng 
v!i 

iii) Phí b�o hi�m r�i ro và Phí b�o 
hi�m b" tr (n�u có) �ã b� kh�u tr
 
t
 ngày Ngư�i �ưc b�o hi�m t, 
vong ��n ngày Công ty nh�n �ưc 
thông báo Ngư�i �ưc b�o hi�m t, 
vong, c�ng v!i 

iv) T�t c� các quy�n li ph�i tr� c�a 
s�n ph�m b" tr (n�u có), tr
 �i 

v) Các kho�n N phí (n�u có). 
 
3.2 Lo�i tr( �)i v*i Quy n l�i khi t' 

vong 
 
N�u t, vong x�y ra do k�t qu� tr�c ti�p 
hay gián ti�p c�a m�t trong các nguyên 
nhân sau: 

 
(i) Ph�m t�i ho)c c  tình ph�m t�i hình 

s�; ho)c 
 
(ii) B�t k	 s� t, vong nào do liên quan ��n 

H�i ch�ng suy gi�m mi-n d�ch m%c 
ph�i (AIDS) và tình tr�ng ho)c b�nh t�t 
nào liên quan ��n AIDS (ARC), ho)c 
nhi-m vi rút (virus) gây suy gi�m mi-n 
d�ch � ngư�i (HIV). 

 
Công ty s� không thanh toán quy�n li t, 
vong nêu t�i �i�u 3.1 và thay vào �ó Công 
ty s� chi tr�: 
i) Giá tr� hoàn l�i �ưc xác ��nh vào 

Ngày ��nh giá k� ti�p sau ngày 
Công ty nh�n �ưc yêu c�u gi�i 
quy�t quy�n li b�o hi�m, tr
 �i 

ii) Các kho�n N phí (n�u có). 
 
3.3   Th�&ng duy trì h�p ��ng 
 
Vào cu i N(m k& ni�m hp ��ng l�n th� 
15 n�u Hp ��ng v+n còn hi�u l�c, kho�n 
Thư�ng duy trì hp ��ng s� phân b" vào 
các Qu� theo t& l� tư�ng �ng c(n c� vào 
giá tr� tài kho�n c�a các Qu� t�i th�i �i�m 
thư�ng. Thư�ng s� �ưc tính ra ��n v� 
Qu� theo Giá mua �ưc xác ��nh vào 
Ngày ��nh giá k� ti�p sau Ngày k& ni�m 
Hp ��ng th� 15. Hp ��ng ph�i th�a 
mãn ��y �� các �i�u ki�n sau: 

- Phí B�o hi�m C� b�n $�nh k	 
�ưc �óng ��y �� qua các n(m. 

- Hp ��ng chưa bao gi� b� ch�m 
d�t như mô t� trong �i�u 20. 

- Hp ��ng chưa bao gi� trong tình 
tr�ng t�m ngưng �óng phí. 

- T"ng c�a t�t c� nh�ng l�n rút giá 
tr� Tài kho�n c�a Qu� không 
vưt quá t"ng c�a Phí b�o hi�m 
�óng thêm �ã tr� tính ��n th�i 
�i�m rút, t�i b�t k	 th�i �i�m 
nào trư!c n(m k& ni�m Hp 
d�ng l�n th� 15. 

- Hp ��ng chưa bao gi� gi�m s  
ti�n b�o hi�m trư!c khi tr� 
thư�ng. 
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�I�U  4 - TH+I H,N T- DO XEM XÉT 
 
Trong th�i h�n hai mư�i m t (21) ngày k� 
t
 ngày Bên mua b�o hi�m nh�n �ưc b� 
Hp ��ng b�o hi�m, n�u chưa có b�t k	 
quy�n li b�o hi�m nào �ưc chi tr� (k� 
c� các quy�n li b�o hi�m b" tr), thì Bên 
mua b�o hi�m có quy�n t
 ch i tham gia 
b�o hi�m b#ng cách g,i v(n b�n thông 
báo ��n Công ty, kèm theo b�n g c c�a 
các hóa ��n thu phí b�o hi�m (n�u có), và 
b� Hp ��ng b�o hi�m. Sau khi nh�n 
�ưc ��y �� các tài li�u, Công ty s� hoàn 
tr� l�i phí b�o hi�m �ã �óng, không có lãi, 
sau khi tr
 �i chi phí y t�/ki�m tra s�c 
kh�e (n�u có). 

 
�I�U 5 - ��A �I�M THƯ+NG TRÚ, 
�I L,I VÀ NGH� NGHI/P 
 
Vào th�i �i�m �ưc c�p Hp ��ng b�o 
hi�m, Ngư�i �ưc b�o hi�m ph�i cư trú 
t�i nư!c C�ng Hòa Xã H�i Ch� Ngh�a 
Vi�t Nam.  Ngoài ra, Hp ��ng b�o hi�m 
không b� ràng bu�c b�i các h�n ch� v� ��a 
�i�m thư�ng trú, �i l�i và ngh� nghi�p. 
 
�I�U 6 - TU0I VÀ GI1I TÍNH 
 
N�u khai báo sai v� Tu"i trong $�n yêu 
c�u b�o hi�m mà Tu"i th�c không n#m 
trong nhóm tu"i �ưc b�o hi�m, Công ty 
s� thanh toán cho Bên mua b�o hi�m v!i 
�i�u ki�n Hp ��ng b�o hi�m có hi�u l�c 
dư!i hai n(m: 
i) Phí ban ��u, Phí B�o hi�m r�i ro 

và Phí qu�n lý hp ��ng �ã thu, 
c�ng v!i 

ii) Giá tr� hoàn l�i c�a Hp ��ng 
�ưc xác ��nh vào Ngày ��nh giá 
k� ti�p sau ngày ch�m d�t hi�u l�c 
hp ��ng, tr
 �i 

iii) Các kho�n phí t"n y t� phát sinh 
hp lý (n�u có). 

 
N�u Hp ��ng �ã có hi�u l�c t
 hai n(m 
tr� lên, Công ty ch* thanh toán Giá tr� 
hoàn l�i c�a Hp ��ng �ưc xác ��nh vào 
ngày ��nh giá k� ti�p sau ngày ch�m d�t 
Hp ��ng. 

 
N�u khai báo sai v� ngày sinh và/ho)c 
gi!i tính c�a Ngư�i �ưc b�o hi�m mà 
Tu"i th�c v+n n#m trong nhóm tu"i �ưc 
b�o hi�m, Công ty s� tính toán l�i các 
kho�n phí kh�u tr
 hàng tháng t
 lúc Hp 
��ng �ưc c�p ��n lúc phát hi�n ra tu"i 
ho)c/và gi!i tính th�t và ti�n hành �i�u 
ch*nh Giá tr� hoàn l�i m�t cách thích hp.  
 
�I�U 7 - MI2N TRUY XÉT 
 
Công ty có quy�n xem Hp ��ng b�o 
hi�m là vô hi�u n�u Bên mua b�o hi�m 
không khai báo ho)c khai báo sai b�t k	 
thông tin nào có th� �nh hư�ng ��n quy�t 
��nh th�m ��nh c�a Công ty trong các 
ch�ng t
 y t� ho)c trong b�t k	 b�n kê 
khai ho)c b�n tr� l�i câu h�i nào làm b#ng 
ch�ng v� kh� n(ng có th� b�o hi�m, và 
Bên mua b�o hi�m c.ng không khai báo 
vi�c không khai báo ho)c khai báo sai nói 
trên. Khi hp ��ng b� hu&, s  ti�n hoàn l�i 
s� b#ng: 
i) Phí Ban ��u �ã thu, c�ng v!i 
ii) Phí B�o hi�m r�i ro �ã thu, c�ng 

v!i 
iii) Phí Qu�n lý hp ��ng �ã thu, c�ng 

v!i 
iv) Giá tr� hoàn l�i �ưc xác ��nh vào 

Ngày ��nh giá k� ti�p sau ngày 
Công ty t
 ch i hp ��ng. 

 
B�t k� quy ��nh trên, tr
 trư�ng hp tr�c 
li b�o hi�m, Công ty s� không truy xét 
Hp ��ng b�o hi�m vì lý do không khai 
báo ho)c khai báo sai, sau khi Hp ��ng 
b�o hi�m �ã có hi�u l�c �ưc hai (02) 
n(m liên t�c k� t
 ngày c�p Hp ��ng b�o 
hi�m, ho)c k� t
 ngày khôi ph�c hi�u l�c 
Hp ��ng g�n nh�t (n�u có), trong th�i 
gian Ngư�i �ưc b�o hi�m còn s ng.  
Quy ��nh này không áp d�ng � i v!i 
trư�ng hp khai báo sai v� tu"i và gi!i 
tính ho)c khai báo sai trong b�t k	 ph�n 
b" sung nào c�a Hp ��ng. 
 
�I�U 8 - T- T3 
 



�

� �

N�u Ngư�i �ưc b�o hi�m t� t, trong 
th�i gian hai (02) n(m k� t
 Ngày c�p 
Hp ��ng b�o hi�m hay Ngày khôi ph�c 
hi�u l�c Hp ��ng b�o hi�m g�n nh�t, tùy 
ngày nào x�y ra sau, cho dù Ngư�i �ưc 
b�o hi�m có b� m�t trí hay không, Công ty 
ch* có trách nhi�m hoàn tr� Phí ban ��u, 
Phí B�o hi�m r�i ro và Phí Qu�n lý hp 
��ng �ã thu c�ng v!i Giá tr� hoàn l�i c�a 
Hp ��ng �ưc xác ��nh vào Ngày ��nh 
giá k� ti�p sau ngày ch�m d�t Hp ��ng. 
 
Sau hai (02) n(m k� t
 Ngày c�p Hp 
��ng, hay ngày khôi ph�c hi�u l�c hp 
��ng g�n nh�t, tùy ngày nào x�y ra sau, 
nh�ng gi!i h�n v� quy�n li b�o hi�m nêu 
trên s� không còn �ưc áp d�ng. 
 
�I�U 9 - THANH TOÁN PHÍ B�O 

HI�M 
 
9.1  Phí B�o hi�m Cơ b�n ��nh k%  
 
Phí B�o hi�m C� b�n $�nh k	 ghi trong 
Trang hp ��ng ho)c Xác nh�n thay �"i 
hp ��ng b�o hi�m (n�u có) s� �ưc chi 
tr� trong su t th�i gian Ngư�i �ưc b�o 
hi�m còn s ng. 
Sau k	 �óng phí b�o hi�m ��u tiên, vi�c 
không �óng phí b�o hi�m ��nh k	 trong 
ho)c trư!c k	 h�n �óng phí �ưc xem là 
không �óng phí b�o hi�m, ngo�i tr
 
trư�ng hp �ang áp d�ng �i�u kho�n t�m 
ngưng �óng phí như mô t� trong �i�u 9.3 
dư!i �ây. 
 
Ph�n phí b�o hi�m c� b�n �ưc phân b"  
��u tư s� �ưc phân b" theo t& l� vào các 
Qu� b#ng cách mua các $�n v� qu� t�i 
Giá bán, �ưc xác ��nh vào Ngày ��nh giá 
k� ti�p ngay sau Ngày giao d�ch có hi�u 
l�c. 
 
9.2 Phí b�o hi�m �óng thêm 
 
Trong th�i gian hi�u l�c Hp ��ng, Bên 
mua b�o hi�m có th� ��u tư thêm b#ng 
cách �óng thêm phí, ngoài phí b�o hi�m 
c� b�n ��nh k	. Phí b�o hi�m �óng thêm 
�ưc phân b" s� �ưc ��u tư vào các Qu� 

tư�ng �ng theo ch* ��nh c�a Bên mua b�o 
hi�m và �ưc dùng �� mua $�n v� qu� t�i 
Giá bán �ưc xác ��nh vào Ngày ��nh giá 
k� ti�p sau Ngày giao d�ch có hi�u l�c. 
$i�u ki�n tham gia Phí b�o hi�m �óng 
thêm �ưc �� c�p trong ph� l�c 02 �ính 
kèm. 

  
 
9.3    T�m ng�ng �óng phí b�o hi�m 
B%t ��u t
 n(m th� hai c�a hp ��ng và 
khi hp ��ng �ang có hi�u l�c. Bên mua 
b�o hi�m có th� yêu c�u t�m ngưng �óng 
Phí b�o hi�m ��nh k	 theo quy ��nh trong 
ph� l�c 02 c�a Hp ��ng này. Hp ��ng 
b�o hi�m v+n ti�p t�c có hi�u l�c và tuân 
theo quy ��nh v� ch�m d�t Hp ��ng b�o 
hi�m t�i �i�u 20. 
 
N�u Bên mua b�o hi�m trì hoãn vi�c 
thanh toán phí mà không g,i thông báo 
��n Công ty, t�t c� các quy�n li b�o 
hi�m b" tr s� t� ��ng ch�m d�t ngay sau 
th�i gian gia h�n. Hp ��ng b�o hi�m 
chính v+n ti�p t�c có hi�u l�c và tuân th� 
theo quy ��nh v� ch�m d�t Hp ��ng b�o 
hi�m t�i �i�u 20. 
 
N�u Bên mua b�o hi�m yêu c�u t�m 
ngưng �óng phí và có g,i thông báo ��n 
Công ty, t�t c� quy�n li b�o hi�m c� b�n 
và quy�n li b�o hi�m b" tr v+n ti�p t�c 
có hi�u l�c và tuân th� theo quy ��nh v� 
ch�m d�t Hp ��ng b�o hi�m t�i �i�u 20. 
Trong th�i gian t�m ngưng �óng phí, phí 
b�o hi�m b" tr �ưc ghi trong Trang hp 
��ng hay trong Xác nh�n thay �"i hp 
��ng b�o hi�m (n�u có) s� �ưc kh�u tr
 
t
 Giá tr� hoàn l�i theo Giá mua ��n v� 
qu�. T�i b�t k	 th�i �i�m nào khi Giá tr� 
hoàn l�i không �� thanh toán cho Phí B�o 
hi�m R�i ro và Phí Qu�n lý Hp ��ng 
hàng tháng và phí b�o hi�m b" tr, t�t c� 
các quy�n li b�o hi�m b" tr s� t� ��ng 
ch�m d�t và Giá tr� hoàn l�i lúc này ch* 
�ưc dùng �� thanh toán cho Phí B�o 
hi�m R�i ro và Phí Qu�n lý Hp ��ng 
hàng tháng. Khi giá tr� hoàn l�i không �� 
thanh toán kho�n Phí B�o hi�m R�i ro và 
Phí Qu�n lý Hp ��ng hàng tháng, Hp 
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��ng b�o hi�m s� b%t ��u tính th�i gian 
gia h�n như trong quy ��nh t�i �i�u 9.4. 
 
Khi Bên mua b�o hi�m b%t ��u �óng Phí 
b�o hi�m ��nh k	 tr� l�i, kho�n Phí b�o 
hi�m ��nh k	 m!i s� �ưc tính cho kho�ng 
th�i gian t
 khi ng
ng �óng phí. 
 
9.4   Gia h�n �óng phí b�o hi�m và M�t 

hi�u l�c H�p ��ng 
 
Trong n(m ��u tiên c�a Hp ��ng, n�u 
phí b�o hi�m c� b�n ��nh k	 không �ưc 
thanh toán trư!c ngày ��n h�n �óng phí, 
hp ��ng �ưc áp d�ng 60 ngày gia h�n. 
Hp ��ng s� m�t hi�u l�c n�u phí b�o 
hi�m v+n không �ưc thanh toán sau th�i 
gian gia h�n nêu trên. Bên mua b�o hi�m 
�ưc nh�n l�i giá tr� hoàn l�i c�a Hp 
$�ng, giá �ưc xác ��nh vào ngày ��nh 
giá k� ti�p sau ngày Hp ��ng b�o hi�m 
b� xem là m�t hi�u l�c. 
B%t ��u t
 n(m hi�u l�c Hp ��ng th� hai 
tr� �i, th�i gian gia h�n �óng phí s� �ưc 
tính khi Giá tr� hoàn l�i c�a Hp ��ng 
không �� thanh toán cho Phí b�o hi�m r�i 
ro và Phí qu�n lý hp ��ng hàng tháng. 
 
Hp ��ng b�o hi�m s� ti�p t�c còn hi�u 
l�c trong th�i gian gia h�n hp ��ng là 
sáu mư�i (60) ngày tính t
 ngày Giá tr� 
hoàn l�i c�a Hp ��ng �ưc xác ��nh g�n 
nh�t là không �� �� trang tr�i cho kho�n 
Phí B�o hi�m r�i ro và Phí qu�n lý hp 
��ng hàng tháng. Sau th�i gian gia h�n, 
Hp ��ng b�o hi�m s� t� ��ng ch�m d�t 
và không còn Giá tr� hoàn l�i n�u Công ty 
không nh�n �ưc b�t k	 kho�n phí nào 
�ưc tính toán b�i Công ty �� �� trang 
tr�i cho Phí b�o hi�m r�i ro và Phí qu�n lý 
hp ��ng hàng tháng. 
 
Trong th�i gian gia h�n �óng phí, n�u có 
phát sinh b�t k	 kho�n chi tr� quy�n li 
b�o hi�m nào, kho�n Phí b�o hi�m r�i ro 
và Phí qu�n lý hp ��ng chưa thanh toán 
s� b� kh�u tr
 t
 quy�n li b�o hi�m. 
 
���  Khôi ph4c hi�u l�c H�p ��ng b�o 

hi�m 

 
Trong th�i h�n hai (02) n(m k� t
 ngày 
m�t hi�u l�c c�a Hp ��ng b�o hi�m và 
trong th�i gian Ngư�i �ưc b�o hi�m còn 
s ng, Bên mua b�o hi�m có th� khôi ph�c 
hi�u l�c Hp ��ng n�u như Hp ��ng 
chưa b� h�y ngang �� lãnh Giá tr� hoàn 
l�i. Bên mua b�o hi�m ph�i �áp �ng ��y 
�� các �i�u ki�n sau: 
i) G,i yêu c�u b#ng v(n b�n ��n Công 

ty yêu c�u khôi ph�c hi�u l�c Hp 
��ng. 

ii) Cung c�p b#ng ch�ng v� kh� n(ng 
có th� b�o hi�m �ưc Công ty ch�p 
nh�n. 

iii) Thanh toán s  ti�n ph�i n�p do 
Công ty quy ��nh �� khôi ph�c hi�u 
l�c Hp ��ng. 

 
Vi�c khôi ph�c hi�u l�c Hp ��ng b�o 
hi�m s� có hi�u l�c vào ngày Công ty 
ch�p nh�n yêu c�u khôi ph�c hi�u l�c 
Hp ��ng. 
 
�I�U 10 - TI�N T/  
 
Toàn b� các kho�n thanh toán cho Công 
ty ho)c do Công ty thanh toán ��u b#ng 
��ng Vi�t Nam. 
 
�I�U 11 - CÁC QU5 LIÊN K	T �ƠN 

V� ( QU5) 
 
11.1 Qu" liên k�t �ơn v� (Qu") 
Công ty l�p và duy trì các Qu� liên k�t 
��n v� �� bên mua b�o hi�m l�a ch�n và 
phân b" phí b�o hi�m vào các Qu� sau 
khi �ã tr
 các chi phí trong hp ��ng b�o 
hi�m. M�c tiêu, chi�n lưc và chính sách 
��u tư c�a m'i Qu� �ưc miêu t� trong 
ph� l�c 01 �ính kèm trong Hp ��ng b�o 
hi�m. 
M'i Qu� s� �ưc ��nh giá thông qua vi�c 
phát hành ra nh�ng $�n v� qu� có giá tr� 
b#ng nhau. Giá tr� c�a m'i $�n v� qu� s� 
thay �"i t�i t
ng th�i �i�m và tùy thu�c 
vào �i�u ki�n th� trư�ng. 
 
.  
11.2 ��nh giá Qu" liên k�t �ơn v� 
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Công ty s� xác ��nh giá tr� tài s�n thu�n 
c�a Qu� vào Ngày ��nh giá. K	 ��nh giá 
tuân th� theo quy ��nh c�a Công ty nhưng 
��m b�o không ít h�n m�t l�n m�t tu�n . 
 
Giá tr� tài s�n thu�n c�a Qu� ph�n ánh: 
i) T�t c� thu nh�p, lãi(l'), thu �ưc 

ho)c chưa thu �ưc, bao g�m t(ng 
trư�ng ho)c l' v n liên quan ��n 
ho�t ��ng ��u tư c�a Qu�. 

ii) T�t c� các chi phí phát sinh, tr�c 
ti�p và gián ti�p khi mua bán ��n v� 
Qu�. 

iii) T�t c� các chi phí phát sinh, tr�c 
ti�p và gián ti�p liên quan ��n vi�c 
qu�n lý, duy trì và ��nh giá tài s�n 
Qu�. 

iv) T�t c� các kho�n thu�, l� phí theo 
quy ��nh c�a lu�t pháp liên quan 
��n các kho�n thu nh�p t
 ��u tư 
hay s� t(ng trư�ng v n c�a Qu�. 

v) Phí qu�n lý Qu� theo quy ��nh c�a 
Công ty. 

vi) T�t c� các chi phí hp lý phát sinh 
khác (n�u có) tuân theo quy ��nh 
c�a lu�t pháp. 

 
Giá mua c�a $�n v� qu� �ưc xác ��nh 
b#ng cách chia giá tr� tài s�n thu�n c�a 
qu� cho t"ng s  $�n v� qu� hi�n h�u vào 
Ngày ��nh giá.  
 

    Giá mua ��n v� qu� 
(1 -  % Chênh l�ch  

Giá mua và Giá bán). 
 

11.3  �ơn v� Qu"  
 
S  ��n v� Qu� hi�n h�u c�a Qu� liên k�t 
��n v� s� �ưc �i�u ch*nh theo các nghi�p 
v� sau: 
i. T(ng ��n v� Qu� do phân b" Phí 

b�o hi�m c� b�n ��nh k	 và Phí 
b�o hi�m �óng thêm. 

ii. T(ng ��n v� Qu� do nh�n kho�n 
thư�ng duy trì hp ��ng. 

iii. T(ng/gi�m s  lưng ��n v� Qu� 
do th�c hi�n nghi�p v� chuy�n �"i 
Qu�. 

iv. Gi�m ��n v� Qu� do rút t
ng ph�n 
hay h�y hp ��ng 

v. Gi�m do tr� Phí b�o hi�m r�i ro, 
Phí qu�n lý hp ��ng hàng tháng 
và các Phí khác có liên quan ��n 
Qu�. 

 
11.4    Thành l!p ho6c �óng (các) Qu"  
 
B�t k	 lúc nào Công ty có th� thi�t l�p các 
Qu� liên k�t ��n v� m!i. T�t c� các �i�u 
kho�n c�a Hp ��ng b�o hi�m này s� 
�ưc áp d�ng  cho (các) Qu� m!i tr
 khi 
có quy ��nh khác. 
 
Công ty có quy�n �óng ho)c thay �"i tên 
(các) Qu� ��u tư. N�u có b�t kì s� thay 
�"i tên ho)c �óng Qu� nào, Công ty ph�i 
thông báo b#ng v(n b�n cho bên mua b�o 
hi�m ít nh�t 3 ngày trư!c khi áp d�ng.  
Sau khi công ty thông báo vi�c �óng ho)c 
thay �"i tên Qu� ��u tư, Bên mua b�o 
hi�m s� có m�t kho�ng th�i gian do Công 
ty �n ��nh �� yêu c�u Công ty mua các 
��n v� qu� ho)c chuy�n s  dư giá tr� tài 
kho�n t
 các Qu� �ã �óng sang các Qu� 
��u tư khác do công ty ch* ��nh, theo bi�u 
m+u c�a công ty. N�u quá th�i gian thông 
báo mà Công ty không nh�n �ưc yêu c�u 
b#ng v(n b�n c�a Bên mua b�o hi�m, 
Công ty s� ti�n hành h�y các ��n v� qu� 
c�a Qu� �ã �óng và phân b" sang các 
Qu� ��u tư còn l�i theo quy ��nh th� t�c 
hành chính nêu trong ph� l�c 02 c�a hp 
��ng này. Vi�c phân b" này �ưc coi là 
chính th�c và có tính ch�t ràng bu�c v!i 
Bên mua b�o hi�m. 
 
11.5 Bán l�i �ơn v� qu"/ Rút t(ng 
ph�n Giá tr� tài kho�n c$a Qu"  
 
Bên mua b�o hi�m có th� rút toàn b� ho)c 
m�t ph�n Giá tr� tài kho�n c�a (các) Qu�.  
S  ti�n rút ra �ưc xác ��nh trên c� s� s  
$�n v� qu� �ưc bán l�i/rút ra nhân v!i 
Giá mua c�a ��n v� qu� �ưc xác ��nh 
vào Ngày ��nh giá k� ti�p sau Ngày giao 
d�ch có hi�u l�c. 
 

��Giá bán 
��n v� 
Qu� �
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$i�u ki�n �� th�c hi�n giao d�ch bán l�i 
��n v� Qu�/Rút t
ng ph�n giá tr� c�a Qu� 
�ưc �� c�p trong ph� l�c 02 c�a hp 
��ng này. 
 
11.6 Chuy�n ��i Qu"  
 
Vào b�t k	 th�i �i�m nào trong th�i gian 
Hp ��ng b�o hi�m còn hi�u l�c, Bên 
mua b�o hi�m có th� �� ngh� Công ty 
chuy�n �"i toàn b� ho)c m�t ph�n Giá tr� 
tài kho�n t�i b�t k	 Qu� nào c�a Hp 
��ng b�o hi�m theo Giá mua sang m�t 
ho)c nhi�u Qu� khác c.ng theo Giá mua 
phù hp v!i t& l� phân b" do Bên mua 
b�o hi�m ch* ��nh. Giao d�ch như v�y 
�ưc g�i là chuy�n �"i Qu�.  
$i�u ki�n �� áp d�ng vi�c chuy�n �"i 
Qu� �ưc �� c�p trong ph� l�c 02 c�a 
Hp ��ng này. 
 
11.7 Các bi�n pháp b�o v� và gia t�ng 
quy n l�i bên mua B�o hi�m 
Công ty �ưc phép áp d�ng các bi�n pháp 
dư!i �ây �� b�o v� và gia t(ng quy�n li 
c�a Bên mua b�o hi�m: 

a. $óng qu� liên k�t ��n v� �� 
chuy�n �"i các tài s�n sang m�t 
qu� liên k�t ��n v� m!i có cùng 
các m�c tiêu ��u tư; 

b. Thay �"i tên c�a Qu� liên k�t ��n 
v�; 

c. Chia tách ho)c sáp nh�p các ��n 
v� qu� liên k�t ��n v� hi�n có; 

d. Ng
ng ��nh giá qu� liên k�t ��n 
v� và các giao d�ch liên quan ��n 
hp ��ng b�o hi�m trong trư�ng 
hp Trung tâm giao d�ch ch�ng 
khoán và/ho)c s� giao d�ch ch�ng 
khoán mà qu� liên k�t ��n v� �ang 
��u tư vào b� t�m th�i �ình ch* 
giao d�ch. 

e. Các bi�n pháp khác theo yêu c�u 
c�a c� quan nhà nư!c có th�m 
quy�n và theo quy ��nh c�a pháp 
lu�t; 

Khi th�c hi�n các bi�n pháp t�i �i�m (a), 
(b), (c) và (e) nêu trên công ty ph�i thông 
báo cho Bên mua b�o hi�m b#ng v(n b�n 
03 ngày trư!c khi áp d�ng.   

 
11.8 Gi*i h�n �óng phí 
 
Công ty có quy�n t
 ch i/h�y b� toàn b� 
ho)c m�t ph�n b�t k	 kho�n phí b�o hi�m 
nào n�u không th�c s� nh�n �ưc ��y �� 
kho�n thanh toán. Trong trư�ng hp �ó, 
Công ty s� hoàn tr� cho Bên mua b�o 
hi�m m�t ph�n hay toàn b� kho�n phí b� 
t
 ch i này mà không tính lãi. 
 
11.9 Gi*i h�n rút qu" 
 
Theo quy ��nh c�a Công ty và có cân 
nh%c ��n quy�n li c�a Bên mua b�o 
hi�m, Công ty có th� gi!i h�n t"ng m�c 
rút qu� � m'i ngày t i �a là 10% t"ng giá 
tr� tài s�n thu�n c�a Qu� �ó. Gi!i h�n này 
s� áp d�ng theo t& l� tư�ng �ng cho các 
yêu c�u rút qu� có hi�u l�c vào Ngày 
��nh giá. M�c yêu c�u rút qu� vưt quá 
gi!i h�n trên s� �ưc chuy�n sang cho 
Ngày ��nh giá k� ti�p.  
 
�I�U 12- H7Y H�P ��NG 
Trong th�i gian Hp ��ng b�o hi�m có 
hi�u l�c, Bên mua b�o hi�m có th� h�y 
Hp ��ng b�o hi�m �� nh�n Giá tr� hoàn 
l�i b#ng cách g,i yêu c�u b#ng v(n b�n 
theo m+u c�a Công ty. Các $�n v� qu� s� 
�ưc rút toàn b� theo Giá tr� hoàn l�i 
�ưc xác ��nh vào Ngày ��nh giá k� ti�p 
sau ngày công ty nh�n ��n yêu c�u hu& 
Hp ��ng.  
 
�I�U 13 - CÁC LO,I PHÍ 
 
Các lo�i phí liên quan ��n Hp ��ng b�o 
hi�m s� �ưc quy ��nh rõ trong Trang hp 
��ng. Công ty có th� thay �"i m�c phí, 
nhưng không �ưc vưt quá m�c b�o 
��m t i �a �ưc �� c�p trong �i�u 13.9 
dư!i �ây. Ít nh�t 3 tháng trư!c khi áp 
d�ng bi�u phí thay �"i, công ty ph�i thông 
báo và th�a thu�n b#ng v(n b�n v!i Bên 
mua b�o hi�m.  
 
13.1 Phí ban ��u  
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Phí Ban ��u �ưc kh�u tr
 vào Phí B�o 
hi�m C� b�n $�nh k	 và Phí $óng thêm 
theo t& l� Phí Ban ��u �ã nêu trong Trang 
hp ��ng ho)c Xác nh�n thay �"i hp 
��ng (n�u có). 
  
13.2     Phí qu�n lý h�p ��ng:  
 
Phí Qu�n lý Hp ��ng �ưc th� hi�n trên 
Trang hp ��ng ho)c Xác nh�n thay �"i 
hp ��ng (n�u có). Phí Qu�n lý Hp ��ng 
�ưc kh�u tr
 hàng tháng. 
 
13.3     Phí b�o hi�m r$i ro:  
 
Phí B�o hi�m R�i ro �ưc kh�u tr
 hàng 
tháng và tính d�a vào S  ti�n B�o hi�m 
ghi trên Trang hp ��ng hay Xác nh�n 
thay �"i hp ��ng (n�u có) nhân v!i t& l� 
b�o hi�m r�i ro. T& l� b�o hi�m r�i ro 
thay �"i theo tu"i và m�c �� r�i ro c�a 
Ngư�i �ưc b�o hi�m. C� s� tính t& l� 
b�o hi�m r�i ro �ưc quy ��nh trong 
Trang hp ��ng hay trong Xác nh�n thay 
�"i hp ��ng (n�u có). 
 
13.4 Phí chuy�n ��i Qu" 
 
Phí chuy�n �"i qu� �ưc quy ��nh trong 
Trang hp ��ng hay trong Xác nh�n thay 
�"i hp ��ng (n�u có) s� �ưc kh�u tr
 t
 
Qu� chuy�n �i.  
 
13.5    Phí rút ti n m6t t(ng ph�n 
 
Phí rút ti�n m)t t
ng ph�n (n�u có) �ưc 
quy ��nh trong Trang hp ��ng hay trong 
Xác nh�n thay �"i hp ��ng (n�u có) s� 
�ưc kh�u tr
 t
 s  ti�n rút ra t
 Qu�. 
 
13.6    Kh�u tr( hàng tháng 
 
Kho�n Kh�u tr
 hàng tháng bao g�m Phí 
Qu�n lý Hp ��ng theo �i�u 13.2 và Phí 
B�o hi�m R�i ro theo �i�u 13.3. Kho�n 
kh�u tr
 hàng tháng s� �ưc tính vào ��u 
m'i Tháng k& ni�m Hp ��ng và �ưc 
kh�u tr
 b#ng $�n v� qu� t�i Giá mua vào 
Ngày ��nh giá k� ti�p sau Ngày k& ni�m 
hp ��ng. Trong trư�ng hp có nhi�u h�n 

m�t Qu�, kho�n Kh�u tr
 hàng tháng 
phân b" cho t
ng Qu� theo t& l� tư�ng 
�ng c(n c� vào giá tr� tài kho�n c�a t
ng 
Qu� t�i th�i �i�m phân b". 
 
13.7   Chênh l�ch giá mua- giá bán 
 
Chênh l�ch Giá mua và Giá bán theo quy 
��nh trong Trang hp ��ng hay trong Xác 
nh�n thay �"i hp ��ng (n�u có) �ưc s, 
d�ng �� xác ��nh Giá mua và Giá bán c�a 
$�n v� qu�. Giá mua và Giá bán $�n v� 
qu� �ưc xác ��nh theo �i�u 11.2 
 
13.8    Phí qu�n lý Qu" 
 
Phí Qu�n lý Qu� theo quy ��nh trong 
Trang hp ��ng ho)c Xác nh�n thay �"i 
hp ��ng (n�u có) s� �ưc tính khi Công 
ty xác ��nh giá tr� tài s�n thu�n c�a Qu�. 
 
13.9    M�c phí t)i �a ��m b�o 
 
Sau �ây là m�c phí t i �a ��m b�o áp 
d�ng cho Hp ��ng: 
 
a. Phí Ban ��u cho Phí b�o hi�m C� b�n 

$�nh k	 (Phí BHCB$K) 
      Hp ��ng �óng phí n(m: 
Phí BHCB$K l�n       T& l� Phí Ban ��u 

1   90% 
2   70% 
3   40% 
4 tr� lên    0% 

      Hp ��ng �óng phí n,a n(m: 
Phí BHCB$Kl�n  T& l� Phí Ban ��u 

1-2   90% 
3-4   70% 
5-6   40% 
7 tr� lên    0% 

      Hp ��ng �óng phí quý: 
Phí BHCB$Kl�n  T& l� Phí Ban ��u 

1-4   90% 
5-8   70% 
9-12   40% 
13 tr� lên    0% 

      Hp ��ng �óng phí tháng: 
Phí BHCB$K l�n  T& l� Phí Ban ��u 

1-12   90% 
13-24   70% 
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25-36   40% 
37 tr� lên    0% 
 

b. Phí Ban ��u cho kho�n Phí $óng 
thêm 

Mi-n phí 
 
c. Phí Qu�n lý Hp ��ng 
Áp d�ng t& l� t(ng t i �a là 15% m�t n(m 
 
d. T* l� b�o hi�m r�i ro tiêu chu�n 
200% b�ng t& l� t, vong tiêu chu�n Công 
ty �ang s, d�ng cho s�n ph�m này. 
 
e. Phí chuy�n �"i qu� 
Áp d�ng t& l� t(ng t i �a là 15% m�t n(m 
 
f. Phí rút ti�n m)t t
ng ph�n 
Phí rút ti�n m)t t
ng ph�n n�u có b#ng 
phí chuy�n �"i qu� trong n(m tư�ng �ng. 
 
g. Chênh l�ch giá mua-giá bán 
5% 
 
h. Phí qu�n lý qu� 2.5% m�t n(m tính 

trên giá tr� tài kho�n c�a các Qu�. 
 
 
�I�U 14 - CÔNG B8 THÔNG TIN 

CHO BÊN MUA B�O HI�M 
 
Bên mua b�o hi�m s� �ưc nh�n các báo 
cáo thư�ng niên liên quan ��n Hp ��ng 
b�o hi�m, các Qu� liên k�t ��n v� và các 
thông tin khác có liên quan theo �úng quy 
��nh c�a pháp lu�t. 
 
�I�U 15 - KHÔNG THAM GIA CHIA 

LÃI 
 
Hp ��ng b�o hi�m này không tham gia 
vào b�t k	 vi�c chia lãi nào c�a Công ty. 
 
�I�U 16 -  NGƯ+I TH9 HƯ:NG 
 
Ngư�i th� hư�ng là ngư�i �ưc Bên mua 
b�o hi�m ch* ��nh trong Hp ��ng b�o 
hi�m ho)c do Bên mua b�o hi�m công b  
b#ng v(n b�n, �ưc hư�ng các quy�n li 
c�a Hp ��ng b�o hi�m, n�u và khi Công 

ty tr� các quy�n li b�o hi�m trong trư�ng 
hp Ngư�i �ưc b�o hi�m t, vong. T�t c� 
các quy�n li khác c�a Hp ��ng b�o 
hi�m trong th�i gian Ngư�i �ưc b�o 
hi�m còn s ng, s� �ưc thanh toán cho 
Bên mua b�o hi�m ho)c theo th�a thu�n 
khác gi�a Công ty và Bên mua b�o hi�m. 
 
N�u có t
 hai Ngư�i th� hư�ng tr� lên thì 
Quy�n li b�o hi�m t, vong s� �ưc chia 
��u cho t�t c� m�i Ngư�i th� hư�ng, tr
 
khi có quy ��nh khác trong Hp ��ng b�o 
hi�m ho)c trong v(n b�n ch* ��nh v� 
Ngư�i th� hư�ng có hi�u l�c theo Hp 
��ng b�o hi�m. 
 
Bên mua b�o hi�m có th� thay �"i Ngư�i 
th� hư�ng b#ng v(n b�n v!i s� ch�p 
thu�n c�a Công ty mà không c�n có s� 
��ng ý c�a b�t k	 Ngư�i th� hư�ng nào. 
 
Công ty s� không ch�u trách nhi�m v� tính 
hi�u l�c c�a s� ch* ��nh ho)c vi�c công 
b  Ngư�i th� hư�ng. 
 
�I�U 17 - NH;NG QUY�N L�I 
KHÁC C7A BÊN MUA B�O HI�M  
 
17.1   Thay ��i S) ti n b�o hi�m 
   
Bên mua b�o hi�m có th� yêu c�u công ty 
thay �"i S  ti�n b�o hi�m theo quy ��nh 
trong ph� l�c 02 c�a Hp ��ng này. 
 
17.2 Thay ��i t� l� phân b� qu" cho Phí 

b�o hi�m ��nh k% 
 
V!i s� ch�p thu�n c�a công ty, Bên mua 
b�o hi�m có th� thay �"i t& l� phân b" 
qu� cho các k	 Phí B�o hi�m m!i khi �áp 
�ng các yêu c�u sau: 
i) Thay �"i t& l� phân b" qu� ch* áp 

d�ng cho kho�n Phí B�o hi�m trong 
tư�ng lai. 

ii) Tuân th� quy ��nh t& l� phân b" t i 
thi�u là 20% cho m'i Qu� và t"ng 
t& l� phân b" vào các Qu� ph�i b#ng 
100%. 
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�I�U 18 - GI�I QUY	T QUY�N L�I 
B�O HI�M 

  
Quy�n li b�o hi�m s� �ưc gi�i quy�t 
theo các quy ��nh c�a Hp ��ng b�o hi�m 
khi Công ty nh�n �ưc các b#ng ch�ng v� 
t, vong c�a Ngư�i �ưc b�o hi�m ho)c 
yêu c�u h�y ngang Hp ��ng b�o hi�m �� 
nh�n Giá tr� hoàn l�i, tu	 trư�ng hp nào 
x�y ra s!m h�n. Ngoài ra các b#ng ch�ng 
sau ph�i �ưc cung c�p cho Công ty: 
 
i) Hp ��ng b�o hi�m 
 
ii) Các m+u khai liên quan �ã �ưc �i�n 

hoàn ch*nh theo yêu c�u c�a Công ty. 
 
iii) M i quan h� c�a ngư�i ho)c nh�ng 

ngư�i yêu c�u thanh toán quy�n li 
b�o hi�m. 

 
iv) Vi�c x�y ra s� ki�n �ưc b�o hi�m ghi 

� Trang Hp ��ng. 
 
v) Tu"i c�a Ngư�i �ưc b�o hi�m (tr
 

khi �ã n�p cho Công ty b#ng ch�ng 
phù hp v� Tu"i). 

 
Th�i h�n yêu c�u thanh toán các quy�n li 
b�o hi�m theo Hp ��ng b�o hi�m là m�t 
(01) n(m k� t
 ngày x�y ra s� ki�n b�o 
hi�m. Th�i gian x�y ra s� ki�n b�t kh� 
kháng ho)c tr� ng�i khách quan khác 
không tính vào th�i h�n yêu c�u thanh 
toán ti�n b�o hi�m.    
 
Trong trư�ng hp Bên mua b�o hi�m 
ch�ng minh �ưc r#ng Bên mua b�o hi�m 
không bi�t th�i �i�m x�y ra s� ki�n b�o 
hi�m thì th�i h�n quy ��nh nói trên �ưc 
tính t
 ngày Bên mua b�o hi�m bi�t vi�c 
x�y ra s� ki�n b�o hi�m �ó.  T�t c� các 
kho�n N vay chưa tr� và các kho�n phí 
khác s� b� kh�u tr
 vào s  ti�n Công ty 
ph�i tr� theo Hp ��ng b�o hi�m.   
 
Công ty s� c  g%ng gi�i quy�t ngay t�t c� 
các yêu c�u gi�i quy�t quy�n li b�o 
hi�m. N�u vì b�t k	 lý do gì mà yêu c�u 
gi�i quy�t quy�n li b�o hi�m không �ưc 

thanh toán sau hai (02) tháng k� t
 ngày 
nh�n yêu c�u gi�i quy�t quy�n li b�o 
hi�m thì Công ty s� tr� lãi su�t � m�c và 
theo cách tính do Công ty quy�t ��nh. M�i 
ngh�a v� c�a Công ty � i v!i Hp ��ng 
b�o hi�m s� ch�m d�t sau khi �ã gi�i 
quy�t xong t�t c� nh�ng quy�n li c�a 
Hp ��ng b�o hi�m. 
 
�I�U 19 - GI�I QUY	T MÂU 

THU<N VÀ TRANH CH=P 
 
Hp ��ng b�o hi�m �ưc �i�u ch*nh và 
gi�i thích theo lu�t c�a nư!c C�ng hòa Xã 
H�i Ch� Ngh�a Vi�t Nam. 
 
N�u b�t k	 tranh ch�p nào không �ưc 
gi�i quy�t thông qua thư�ng lưng thì 
tranh ch�p s� �ưc �ưa ra tòa án � g�n ��a 
ch* c�a Bên mua b�o hi�m nh�t như �ưc 
ghi trong $�n yêu c�u b�o hi�m, ho)c t�i 
m�t tòa án do hai bên th ng nh�t l�a 
ch�n. 
 
Th�i hi�u kh�i ki�n c�a Hp ��ng b�o 
hi�m là ba (03) n(m, k� t
 th�i �i�m phát 
sinh tranh ch�p. 
 
�I�U 20 - CH=M D>T H�P ��NG 

B�O HI�M 

Hp ��ng b�o hi�m s� ch�m d�t t�i các 
th�i �i�m sau, tùy th�i �i�m nào x�y ra 
s!m nh�t: 
 
i) Ngư�i �ưc b�o hi�m t, vong; ho)c  

ii) Ngày Hp ��ng b�o hi�m b� m�t 
hi�u l�c hay h�y ngang; 

iii) Ngày mà Công ty thanh toán toàn 
b� quy�n li b�o hi�m c�a Hp 
��ng, 

�� Ngày k& ni�m hp ��ng khi Ngư�i 
�ưc b�o hi�m ��n Tu"i 99. Công 
ty s� thanh toán cho Bên mua b�o 
hi�m Giá tr� hoàn l�i �ưc xác ��nh 
vào Ngày k& ni�m hp ��ng ti�p 
sau ngày Ngư�i �ưc b�o hi�m tròn 
99 tu"i và ch�m d�t Hp ��ng��
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Ph4 L4c 1 
$ính kèm Qui t%c �i�u kho�n s�n ph�m b�o hi�m liên k�t ��n v�  

c�a Công ty TNHH Manulife (Vi�t Nam) 
 

 

Danh M4c ��u T� Phong Cách S)ng Manulife 
Bao G�m 3 Qu" Liên K�t ��u T�: 

- Qu" T�ng Tr�&ng 
- Qu" Phát Tri�n 
- Qu" Cân B?ng 

 
 
M9C TIÊU �@U TƯ C7A QU5 
1. Lo�i Qu": Chúng tôi �em ��n cho b�n m�t danh m�c ��u tư Phong Cách S ng v!i 
s�n ph�m MAXX Phúc L�c Th�nh Vưng nh#m �áp �ng và phù hp nhu c�u �)c trưng 
c�a b�n. 
 
Theo nghiên c�u, h�n 90% tác ��ng ��n k�t qu� danh m�c ��u tư theo th�i gian là do 
vi�c phân b" tài s�n, ti�n trình chia nh� s  ti�n ��u tư c�a b�n vào các h�ng m�c khác 
nhau như c" phi�u, trái phi�u và các danh m�c ��u tư khác nhau nh#m t i ưu hóa trong 
vi�c cân b#ng gi�a r�i ro và li t�c ��u tư. 
 
V!i s�n ph�m MAXX Phúc L�c Th�nh Vưng, Manulife �em ��n cho b�n gói Danh 
M�c $�u Tư Phong Cách S ng Manulife, m'i danh m�c �ưc phân b" nhi�u lo�i c" 
phi�u và trái phi�u khác nhau nh#m �áp �ng nhu c�u �)c trưng c�a b�n. 
 
Danh m4c ��u T� Phong Cách S)ng Manulife g�m: 

• Qu� T(ng Trư�ng 
• Qu� Phát Tri�n 
• Qu� Cân B#ng 

 
2. M4c Tiêu Và Chi�n L��c ��u T�: 

2.1. Qu" T�ng Tr�&ng: 
Qu� ��u tư t(ng trư�ng c�a Manulife là qu� liên k�t ��n v� nh#m cung c�p s� t(ng 
trư�ng v n trong th�i gian dài h�n. Qu� �ưc thi�t k� dành cho nh�ng ngư�i có 
khuynh hư!ng ��u tư dài h�n, ch�p nh�n nhAng bi�n �Bng l*n v� giá tr� c�a các 
kho�n m�c ��u tư nh#m ��t �ưc li nhu�n trong th�i gian dài. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$i ro cao – L�i nhu!n l*n 
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• T(ng trư�ng v n trong dài h�n. 
• Ch�p nh�n s� dao ��ng cao. 
• $�u tư t
 70% ��n 100% vào c" phi�u c�a các công ty �ang ho�t ��ng t�i Vi�t 

Nam. 
• Tài s�n còn l�i s� ��u tư tr�c ti�p ho)c gián ti�p vào trái phi�u, ti�n g�i k	 h�n 

ho)c các công c� ��u tư khác. 
 
2.2. Qu" Phát Tri�n: 
Qu� ��u tư phát tri�n c�a Manulife là qu� liên k�t ��n v� nh#m cung c�p s� t(ng 
trư�ng v n trong th�i gian trung và dài h�n. Qu� �ưc thi�t k� dành cho nh�ng ngư�i 
có khuynh hư!ng ��u tư dài h�n, ch�p nh�n nhAng bi�n �Bng �áng k� v� giá tr� c�a 
các kho�n m�c ��u tư nh#m ��t �ưc li nhu�n trong th�i gian dài. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$i ro và L�i nhu!n t�ơng �)i 
 

• T(ng trư�ng v n t
 trung h�n ��n dài h�n. 
• Ch�p nh�n s� dao ��ng �áng k�. 
• $�u tư t
 50% ��n 80% vào c" phi�u c�a các công ty �ang ho�t ��ng t�i Vi�t 

Nam. 
• Tài s�n còn l�i s� ��u tư tr�c ti�p ho)c gián ti�p vào trái phi�u, ti�n g�i k	 h�n 

ho)c các công c� ��u tư khác. 
 

2.3. Qu" Cân B?ng: 
Qu� ��u tư cân b#ng c�a Manulife là qu� liên k�t ��n v� nh#m cung c�p s� t(ng 
trư�ng v n trong th�i gian trung và dài h�n. Qu� �ưc thi�t k� dành cho nh�ng ngư�i 
có khuynh hư!ng ��u tư dài h�n, ch�p nh�n nhAng dao �Bng v� giá tr� c�a các 
kho�n m�c ��u tư nh#m ��t �ưc li nhu�n trong th�i gian dài. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$i ro và L�i nhu!n không cao 
 
• T(ng trư�ng v n t
 trung h�n ��n dài h�n. 
• Ch�p nh�n s� dao ��ng v
a ph�i. 
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• $�u tư t
 40% ��n 60% vào c" phi�u c�a các công ty �ang ho�t ��ng t�i Vi�t 
Nam. 

• Tài s�n còn l�i s� ��u tư tr�c ti�p ho)c gián ti�p vào trái phi�u, ti�n g�i k	 h�n 
ho)c các công c� ��u tư khác. 

 
3. H�n Ch� Trong ��u T�: 
Qu� s� áp d�ng các quy ��nh v� h�n ch� ��u tư nghiêm ng)t h�n so v!i các h�n ch� ��u 
tư theo lu�t pháp hi�n hành. $i�u này nh#m t�o ra m�t danh m�c ��u tư �a d�ng và qu�n 
lý r�i ro m�t cách hi�u qu�. Tài s�n c�a Qu� �ưc s, d�ng phù hp v!i các quy ��nh v� 
h�n ch� ��u tư sau �âu: 

3.1. Không ��u tư vào quá 10% t"ng giá tr� ch�ng khoán �ang lưu hành c�a m�t t" 
ch�c phát hành, tr
 trái phi�u Chính ph�. 
3.2. Không ��u tư quá 20% giá tr� tài s�n ròng c�a qu� vào m�t ch�ng khoán �ang lưu 
hành c�a m�t t" ch�c phát hành, tr
 trái phi�u Chính ph�. 
3.3. Không t�p trung quá 10% giá tr� tài s�n ròng c�a qu� vào m�t t" ch�c tín d�ng 
trong nư!c. 
3.4. Không t�p trung quá 20% giá tr� tài s�n ròng c�a qu� vào m�t t" ch�c tín d�ng 
ngoài nư!c �ang ho�t ��ng t�i Vi�t Nam. 
3.5. Không ��u tư quá 30% giá tr� tài s�n ròng c�a qu� vào các công ty trong cùng 
m�t nhóm công ty có quan h� s� h�u v!i nhau. 
3.6. Không ��u tư tr�c ti�p vào b�t ��ng s�n. 
3.7. C� c�u ��u tư c�a Qu� có th� sai l�ch so v!i các h�n ch� ��u tư �ưc �� c�p � 
trên, tuy nhiên m�c t i �a cho phép là 15% và s� sai l�ch này ph�i là k�t qu� c�a vi�c 
t(ng hay gi�m giá tr� th� trư�ng c�a nh�ng tài s�n ��u tư và nh�ng kho�n thanh toán 
hp pháp c�a Qu�. 
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